
TECHNICKÝ SEŠIT

PLISSE
FC do střešnıćh oken

Labona
Vyměr a namontuj
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 Elegantní prvek moderního interiéru

 Velké množství atypických tvarů

 Široký výběr plisovaných materiálů, barev, vzorů a potisků

 Látky o různých stupních propustnosti světla, látky 
zatemňující, reflexní a PEARL látky

 Možnost kombinace dvou látek

 Variabilní systém ovládání – šňůrka, madlo

Plisse
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Barevné provedení
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bílá 01 bílá

stříbrná 02
šedá

černohnědá 05
černá

antracitová 12
černá

Ovládání
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(pro typy plisse F)

Ovládání plastovým madlem        Ovládání tyčí bez kloubu   Ovládání tyčí s kloubem     

(pro typy plisse VS a PL)        (pro typy plisse PL)         (pro typy plisse VS a PL)

Ovládání profi lem Ovládání tyčí

(pro typy plisse DFC)          (pro typy plisse DFC)

V!"#$%& '()*)%+ ,*-.& /-'0 lů RAL a DECORAL jsou za příplatek.
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Údržba plisse
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•  Plisse se ponoří do lázně o teplotě 30°
s přídavkem čistícího přípravku.

•  Poté se plisse důklady omyje. Po mokrém čištění
plisse stlačíme, aby se odstranila přebytečná 
voda. 

•  Plisse pověsíme a ve vytaženém stavu sušíme.
Během sušení plisse několikrát stáhneme 
a vytáhneme. NEŽEHLÍME !

Z tohoto způsobu údržby jsou vyloučeny všechny 
zatemňující látky. Tyto se čistí utěrkou.

Nepřebíráme záruku za chemické respektive 
ultrazvukové čištění.

Poznámka k produktu

Ovládání

Pro trvalé plisování je nutné Vaše plisse 
pravidelně ovládat a také nechat delší dobu 
seskládané.

Zvláště, když je plisse vystaveno vysokým 
teplotám (např. okna na jih, střešní okna, 
zimní zahrady atd.), je toto používání 
důležité, aby bylo podpořeno plisování.

Poznámka k rámům a sklu

•  Pro čištění rámů a skla by neměly 
být používány žádné alkalické čistící 
prostředky, které by mohly přijít do styku
s plisse.

•  Při nedostatečném větrání se totiž mohou 
tvořit kondenzáty. Je nutné dodržet od-
stup plisse pro odvětrání.

•  Záruka se nevztahuje na znečištění 
způsobené kapající vodou či hmyzem.

Použití

Plisse i honeycomb plisse  se může používat 
i ve vytápěných místnostech. 

Není určeno k použití do exteriéru a ani 
u bazénů.

Nepřebíráme záruku za plisse namontované 
v exteriéru, v otevřených terasách, stejně 
jako na koupalištích.
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Směrnice k montáži zařízení s ovládáním na šňůru

!

mabc deffmm!

• Malé děti se za žádných okolností nesmí zaplést do smyčky ze šňůr k ovládání okenního 
zatření a uškrtit se. Vzniká nebezpečí, že si šňůry omotají kolem krku.

• Aby se tomu předešlo, uchovávejte šňůry mimo dosah dětí.

• Dětské postýlky a vybavení místnosti by se neměly nacházet v blízkosti šňůr.

• Šňůry se nesmí svázat dohromady. Je zapotřebí dbát na to, aby se šňůry nezkroutily
a nevytvořily smyčku.

• Aby se riziko nehod tohoto druhu snížilo, instalujte a používejte, prosím, zařízení k zajištění
bezpečnosti dětí, která Vám byla dodána spolu se zařízeními podle montážního návodu, 
který se shoduje s normou EN 13120.

• Zajištění bezpečností dětí představuje při výběru a instalaci výrobků k ochraně proti slunci
nejvyšší prioritu.

• Při prodeji a instalaci je zapotřebí dbát na některé body, aby bylo zajištěno dodržení
montáže v souladu s normou a se zajištěním bezpečnosti dětí. V případě zpětných dotazů 
se obraťte na výrobce. Ten Vám rád objasní všechna možná rizika a postará se o odborně 
provedené vyměření a montáž.

• Horní lišta (vývod šňůry) musí být namontována minimálně ve vzdálenosti 1500 mm 
od země. Výška instalace našich výrobků musí být udána v každé zakázce. V případě, že
by nebyla výška instalace udána v zakázce, pak nemůže být v souladu s naším výrobkem 
zajištěna bezpečnost dětí. 

• Prosím, uschovejte si upozornění týkající se bezpečnosti dětí a montážní návody, které
Vám byly dodány spolu s plisse.

• U zařízení s ovládáním na šňůru musí být zásadně namontován navíječ šňůry. Montáž 
navíječe šňůry musí bát provedena tak, aby byla spodní hrana bezpečnostní pojistky vz-
dálena minimálně 150 cm od země. 

• Všechna zařízení s ovládáním na šňůru jsou dodávána s bezpečnostní pojistkou. Ta se 
otevře, jakmile se šňůry od sebe roztáhnou do vzdálenosti 60 mm a zároveň jsou zatíženy 
hmotností 6 kg. 

• Následně můžete provést zpětnou montáž rozpojených komponentů dohromady.

U plisse ovládaných šňůrou se musí 
namontovat navíječ šňůry.

Montáž navíječe šňůry musí být provedena 
tak, aby spodní část bezpečnostní šňůrové 
spojky byla minimálně 1500 mm nad zemí.

Všechny plisse ovládané šňůrou jsou 
dodávány s bezpečnostní šňůrovou 
spojkou. Spojka se otevře, když se 
šňůry od sebe roztáhnou na vzdálenost 
60 mm a zároveň je zatížena váhou 
6 kg.

Plisse typů F1, F2, F3, F7, F8, F Slope 1, F Slope 2, FD Slope 3

Důležitá upozornění k zajištění bezpečnosti dětí

4



g

N

0

S

W

hijklnolp
20%

Transmise

5%

Transmise

6%
Transmise

6%

qrstrur
35% světla je látkou 

odraženo

ABSORPCE
25% světla je látkou 

pohlceno

TRANSMISE
40% světla 

jde skrz látku

Příklad: látka 10114

okenní sklo

látka

Vlastnosti plisse ve spojení se světlem jsou závislé na několika faktorech - např. na druhu látky, nanesené vrstvě, výběru příze, barvě apod. 

To ovlivňuje optické a tepelně-technické účinky a způsobuje, že  každá látka má různé světelné hodnoty.

Fotometrické hodnoty se skládají z refl exe, absorpce a transmise. Dohromady dávají hodnotu 100%. (nejsou zde zohledněny vlivy větrání, 
skla, montáže a montážní vzdálenosti)

Refl exe (odrazivost) – hodnota refl exe uvádí 
množství světla, které se odrazí od látky. Čím více 
slunečního záření se odrazí, tím méně ho zůstane 
v místnosti a místnost se tolik nezahřeje.

Transmise (propustnost) – hodnota transmise 
uvádí množství světla, které projde přes látku 
do místnosti. Čím vyšší je hodnota propustnosti, 
tím jasnější je místnost.

Absorpce (pohltivost) – hodnota absorpce uvádí 
množství světla, které je látkou pohlceno. Absor-
bovaná sluneční energie je obvykle přeměněna na 
teplo.

Plisse pro místnosti s počítačem

Zastínění na počítačových pracovištích klade 
vysoké nároky na antirefl exnost, má být ale také 
přesvědčivé svým designem a a funkcí. 
Námi dodávané plissé je pro to nejvhodnější. 
Nabízí mnohočetné možnosti ovládání, hodí se 
do mnoha typů oken a nabízí dlouhodobé a velmi 
kvalitní řešení pro ochranu proti slunci v interiéru. 
Vyhnete se tak nebo minimalizujete rušivé 
oslepení způsobené slunečním zářením. 
Intenzita slunečního světla je z každé světové 
strany rozdílná. S produkty s ochranou proti 
slunci určených do interiéru je možné redukovat 
dopadající sluneční světlo. Maximální přípustná 
hodnota propustnosti světla (=transmise), 
která je stanovena směrnicí Evropské Unie, 
je udána v procentech pro každou světovou stranu. 

Vysvětlení pojmů

Fotometrické hodnoty plisse

v
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Střešní plisse DFC
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Základní specifi kace produktu

ª«¬®“Typ DFC 10” (2-01186-0000)
Mezní rozměry plisse

¯°±²³ ´µ¶ ·¸¹²³ ´º¶
min max min max

250 mm 1500 mm 400 mm 1500 mm
do šířky 1200 mm 

max. 1900 mm

Výška nábalu

·¸¹²³ »¼½¾¾¿ ·¸¹²³ ÀÁÂ³¼Ã

500 mm ca. 70 mm

1000 mm ca. 80 mm

1500 mm ca. 90 mm

Barvy profi lů

bílá černohnědá

stříbrná        

ÄÅÆÇÈ ÉÊËÈÌÍ
·¸¹²³ »¼½¾¾¿ ·¸¹²³ ÀÁÂ³¼Ã

500 mm ca. 60 mm

1000 mm ca. 70 mm

1500 mm ca. 80 mm

Barvy profi lů

bílá černohnědá

stříbrná        

ª«¬®“Typ DFC 20” (2-01187-0000)

Poznámka

•  Také s ovládací tyčí.

•  Pro okna se šikmými nebo rovnými

zasklívacími lištami.

•   Možno jen jako montáž 

do zasklívacích lišt.

Poznámka

•  Také s ovládací tyčí.

•  Pro okna se šikmými nebo rovnými

zasklívacími lištami.

•  Možno jen jako montáž 

do zasklívacích lišt.

ÎÏÐÑÒÒ

27 mm
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ÔÕÖÉ× Øozměry honeycomb plisse

¯°±²³ ´µ¶ ·¸¹²³ ´º¶
min max min max

250 mm 1500 mm 400 mm 1500 mm

do šířky 1200 mm 

max. 1900 mm

ÓÙÒÒ

27 mm

2
3
,5
 m
m
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m

ÎÓÐÓÒÒ

3
1
,2
 m
m

ÔÕÖÉ× Øozměry plisse

¯°±²³ ´µ¶ ·¸¹²³ ´º¶
min max min max

250 mm 1500 mm 400 mm 1500 mm

do šířky 1200 mm 

max. 1900 mm

Mezní rozměry honeycomb plisse

¯°±²³ ´µ¶ ·¸¹²³ ´º¶
min max min max

250 mm 1500 mm 400 mm 1500 mm

do šířky 1200 mm 

max. 1900 mm

Ú

Û

ÜÝ
Þßà
ßá
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Ú

Û

ÜÝ
Þßà
ßá
â

ãäåæäçè ãäæèéåêë
šikmo

ãäåæäçèãäæèéåêë
šikmo
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Plisse “Typ DFC 30” (2-01188-0000)

Mezní rozměry plisse

óôõö÷ øùú ûüýö÷ øþú
min max min max

250 mm 1500 mm 400 mm 1500 mm
do šířky 1200 mm 

max. 1900 mm

Výška nábalu

ûüýö÷ ÿV���� ûüýö÷ ���÷V�

500 mm ca. 100 mm

1000 mm ca. 120 mm

1500 mm ca. 140 mm

Barvy profi lů

bílá černohnědá

stříbrná        

P��	
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•  Také s ovládací tyčí.

•  Pro okna se šikmými nebo rovnými

zasklívacími lištami.

•   Možno jen jako montáž 

do zasklívacích lišt.

Mezní rozměry honeycomb plisse

óôõö÷ øùú ûüýö÷ øþú
min max min max

250 mm 1500 mm 400 mm 1500 mm

do šířky 1200 mm 

max. 1900 mm
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Vyměření a montáž typů plisse DFC

RSTUSvaná střešní okna

střešní okna Velux

střešní okna Roto

Montáž plisse se provádí vždy mezi zasklívací lišty.

V průběhu let  fi rmy Velux několikrát změnila typy 

oken, aniž by vydala označení nových typů.

Při objednání vždy, prosím, uveďte:

- výrobce okna

- označení typu (např. GGL)

- označení rozměru (např. FK06)

Kromě tohoto, uveďte světlé rozměry okna jako 

kontrolní rozměry, změřené na předním okraji (viz 

výkres).

Upozornění:  pro typ okna GGU vyráběná 

do června 2000 není možné 

montovat typ plisse DFC.

Typ okna B

světlý rozměr okna

Sklo
Typ okna A

WX °

sYZ[\] ^_`aZ^ _bcd

Sklo

Montáž plisse se provádí vždy mezi zasklívací lišty.

Firma Roto vyrábí dva rozdílné druhy okenních 

křídel. 

Při objednání vždy, prosím, uveďte:

- výrobce okna

- označení typu (např. R7)

- označení rozměru (např. 7/11)

Kromě tohoto, uveďte světlé rozměry okna jako 

kontrolní rozměry.

Upozorňujeme Vás, že pro okna Roto se světlé 

rozměry okna měří vždy v nejužším bodě

(viz výkres).

nová konstrukce

světlý rozměr okna

Sklo
stará konstrukce

světlý rozměr okna

Sklo

Střešní okna Braas/Blefa/Dörken

Střešní okna Fakro

Pozor:  pro střešní okna těchto fi rem není 

možno dodat typ plisse DFC s rukojetí.

Montáž plisse se provádí vždy mezi zasklívací lišty.

Při objednání vždy, prosím, uveďte:

- výrobce okna

- označení typu (např. FTS)

- označení rozměru (např. 66/98)

Kromě tohoto, uveďte světlé rozměry okna jako 

kontrolní rozměry.

Okenní křídlo vždy s šikmým rámem

světlý rozměr okna

Sklo

Okenní křídlo vždy s rovným rámem

světlý rozměr okna

Sklo

NXQ

90° 

100°

NXQ

W

RefSTUSvaná střešní okna

Poznámka

Montáž plisse se provádí vždy mezi zasklívací lišty.

Při objednání vždy, prosím, uveďte světlé rozměry 

okna změřené na přední hraně (viz výkres).

Kromě toho uveďte, prosím, zkosení rámu, také 

úhel zkosení mezi sklem a okenním rámem.

Pro případné rozměrové tolerance měřte 

vždy ve více bodech.

Okenní křídlo se šikmým rámem

světlý rozměr okna

Min. hloubka 33 mm

Min. hloubka 33 mm

Sklo
Okenní křídlo s rovným rámem

světlý rozměr okna

Sklo
g

g

g

h h
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